Tieteellinen artikkeli
Suvi Joutsen, Charlotta Bengs, Ira Kallio-Kujala,
Anu Kanerva, Satu Öystilä ja Mirja Ruohoniemi

Nuorten eläinlääkärien raskas, mutta
palkitseva työelämä - kyselytutkimus
The burdensome but rewarding work-life of early-career veterinarians - survey
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